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V·Kokri domujejo Bibe 
Z januarjem so odprli nov jaslični oddelek v podružnični šo·li OŠ Matije Valjavca Preqdvor v Kokri. 
Skupina se imenuje Bibe. · 

AtENKABRUN 

Kokra - S pomocjo Občine 
Preddvor, ki je financirala 
preureditevualnice v igralni
co, so z novim oddelkom jas
lic pridobili preddvorski vrtec, 
občina in tudi vas Kolera, kjer 
sicer doslej vrtca niso imeli :... 
le Podružnično šolo Kokra.· 

Suzana Delavec, vodja vrt
ca v Preddvoru: »O bana je . 
s tem, ko je odprla nov jas
lični oddelek v Kokri, pos
krbela za vse tiste otroke, 
ki so bili pri prvotnem vpi
su v vrtec lani odklonjeni, 
ker ni bilo pro's tora. Ti otro
ci tudi niso bili dovolj stari, 
da bi jih lahko vklju9li v vr
tec. če ne bi na novo odprli 

Nova igralnica je prostorria in prijazna ~o malih up0rabnik~v., Foto; Aknb ~rv~ 

·še enega jaslifuega oddelka, otrok vanjo vsako leto bolj 
bi morali starši zanje iskati vprašljiv, meni Delavčeva. - . 
v.;,stvo · drugje.« Delavčeva V preteklostj so v Preddvo
razloži, da se po vseh okoliš- ru prostorsko stisko reševali 
kih vrtcih, tudi v Kranju, ki je tako, da so iskali druge loka
Preddvoru najbližji, srečuje- cije v občni. »Na Beli smo 
jo s prostorsko stisko. Kapa- · odprli dodatni oddelek, v 
citete v Preddvoru so za pol- Preddvoru pa: zbornico vrtca 
njene in starši bi tako dosep- preuredili v igralnico. Kokra 
tembra' 2023 težko pri.šli do je seaaj tako že tretja lokaci-
javnega vrtca. Z vrtčevskim ja,« pojasni Suzana Delavec. 
oddelkom je seveda pridobi- Priprave na novi oddelek 
la tudi podružnifua šola, saj so se začele konec lanskega 
je s svojim obstojem _vedn_o . !'k!o~ra, vmes so _še enlo;at 
nekoliko na meji, kerje \;pls " preverjali interes. staršev'in 

resnc:>st njihovih prijav, saj 
so bile vloge prvotno odda
ne za Preddvor. -Preselili so 
ualnico iz spodnjega v zgor
nje nadstropje, spodnjega 
pa potem preuredili za pot· 
rebe vrte~; saj so normativi 
za vrtce drugačni kot za šole. 
»Šlo je zelo na tesno- 20.de
cembra lani so prišli monti
rat oprem.o, 3. januarja pa je 
vrtec odprl svoja vrata,« raz
loži Delavčeva. 

Pove _tudi, ·da jih je se
. clafv odd~Ufu-fedem: konec 

meseca se jim bo priruu:
žil š,; en mali nadobudnež, 
do konca aprila pa naj bi jih 
bilo 14. Upa, da bodo sča
soma odprli še kombinira
ni oddelek; da bi otroci os: 
tali tu in nadaljevali šolanje 
v Kokri: Zagotovo· pa ima 

. ta vrtec eno veliko prednost 
pred mestnimi: olroci stopi
jo skozi vrata in so v naravi, 
kar je po besedah Delavčeve 
danes že privilegij: Doda še, 

. da se otroci v novem ·okolju · 
izjeinn~ dob'r'o počutijo. • · 

Podelili koncesijo 
AtEŠ SENOŽETNIK 

Kamnik - Tik pred koncem 
leta je Občina Kamnik skle
nila koncesijsko pogodbo 
s Komunalnim podjetjem 
Kamnik za izvajanje ob
vezne občinske gospodar
_sk_e javne službe zagotavlja
nja 24-urne pogrebne de
žurne službe in i~bime ob
činske gospodarske javne 
službe upravljanja pokopa
lišč na. območju občine Ka
mnik. KPK bo tako upravljal 

pokopališča Zale, Podgor
je, Mekinje in Nevlje. Kot so 
sporočili z Občine Kamnik, 
to pomeni zagotavljanje ure
jenosti pokopališča (vzdrže
vanje, najem, storitve gro
barjev), oddajo grobov v na
jem ;izdajanje soglasij v zve
zi s posegi na območju poko
pališč ter vzpostavitev in vo
denje evidenc (o pokojnikih, 
o najemnikih ter vodenje ka
tastra grobov). Javno službo 
je podjetje začelo opravljati s 
1. januatjem. 

Imenovali delovna telesa in nadzorni odbor 
Kamnik - Kamniški občinski svetniki so na prvi izredni seji 
sprejeli sklepe o imenovanju delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora občine ter delovnega telesa občine. Kot 
je povedala predsednica Komisije za mandatna_ vprašanja, 
volitve in imenovanja Ivanka Učakar, so upoštevali usklajen 
predlog političnih strank in list v občinskem svetu, svetniki pa 
so kandidate podprli brez razprave. V ~adzorni odbo'rObčine 
Kamnik so bili imenovani Uroš Pestotnik, Urška Petek, Elvira 
Peterlin,_ Primož Pirc, Janez Rif~I. Matija Romšak in Franci 
Spruk. 

Anketa o prostovoljstvu v Kranju 
Kranj :. Mestna občina Kranj (MOK) je lani pridobila naziv pro
stovoljcem prijazna občina, kar jo zavezuje k sistematičnemu, • 
povezovalnemu in kakovostnem_u delu na podr_očju prosto
voljstva. Vta namen so na spletni strani MOK pripravili anke
to (na povezavi f:,itps://1ka.arnes.si/prostovolj_stvoMOK), ki 
predftavlja prvi kor_ak k razvoju najrazličnejših aktivnosti za 
promocijo in krepitev prostovoljstva ter sodelovanje organi
·zacij ~a področju prostovoljstva, so pojasnili. Svoje predloge 
in _mnenja lahko (!bčani'oddajo do 20.'jamiarja. · 

V Medvodah podžupanja 
Župan Medvod Nejc Smole je za novo podžupanjo imenoval Mojco Murnik. 

Pripravljajo več projektov na· 
področju sončnih elektrarn 

MAiA BERTOtlCELJ 
······················ ····· .. ·····"··· 
Medvode-Na zaMku man
data 2~22.:.2026 je župan 
Nejc Smole imenoval novo 
podžupanjo. To mesto je 
prevzela Mojca Murnik, čla' 
nica občinskega sveta iz ],.is•
te Nejca Smoleta. Funkci
jo bo opravljala nepoklicno, 
zadolžena pa bo za področje 
investicij, gospodarskih jav
nih s lužb in lokalne samou
prave. 

Murnikova je maturira
la na Gradbeni tehniški šoli 
v Ljubljani in dlplornirala 
na prvi stopnji Fakultete za 
organizacijske vede v Kra
njlL Njena pm zaposlitev 
je bila na Geodetskem zavo
du Republike Slovenije; nato·. 
je bila zaposlena v Donitu v 
Medvodah, zatem pa do upo
kojitve v Iliriji v Ljubljani. Kot 
so pojasnili na Občini Med
vode, se je zelo kmalu vklju
čila v reševanje lokalnih pro
blemov tako na nivoju občine 
kot tucli krajevne skupnosti. 
»Pri syojem delovanju se še 
posebno zavzema za enakov
reden razvoj podeželja, za 
ohranjanje možnosti izobra
ževanja in razvoja kulturnih 

Mojca Murnik bo funkcijo podžupanje opravljaia 
nepoklicno, zadolžena bo za področje1nvesticij, 
gospodarskih javnih služb in _lokalne samouprave. 
/ Foto: uhN O!M?ine- Mtd~e-

ter športnih dejavnosti v na
. jožjem lokalnem obmocjlL 
Svoje delovanje usmerja viz-. 
gradnjo osnovne komunalne 
opremljenosti hribovitih ob

. močij in splošno izboljšanje 
upravljanja komunalnih sto
ritev v občni. V zadnjih letih 
ji posebel) izziv predstavlja 
uresničevanje lokalnih pro
jelctov z možnostjo črpanja 

· evropskih sredstev.« 

V Listo Nejca Smoleta se 
je vključila pred štirimi leti. 
V zadnjem· mandatu je delo
vala v Odboru za komunalo. 
in Komisiji za kulturno de- .• 
dišano, hkrati je bila tudi )~ 
predstavnica ustanovitelja v )i 
Svetu Osnovne šole Preska. '§ 
Na lanskih lokalnih volitvah : 
je kandidirala na Listi Nejca J 
Smoleta in bila izvoljena za )§ 
članico občinskega sveta. :~ 
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Občina Škofja Loka med drugim preverja tudi pogoje za prostorska" 

umeščanje večje sončne elektrarne na zaprtem odlagališču v Dragi. 

KlARAMRAK 

Škofja Loka - Solarna ener
gija je vroča tema v Slove
niji. Tako se ve~ ·projektov 
na· tem področju pripravlja 
tudi v Škofji Loki. »Mimo
ramo na eni $t1'ani prostor
sko wne~čati večje sončne 
elektrarne, tu v tem trenut- . 
ku poteka več projektov, Si- . 
cer pa preverjamo pogoje za 

prostorsko umeščanje več
je sonfue elektrarne na za. 
prteiµ 'odlagališču v Dragi, 
ki bi bila potem skupnostna 
sončna elektrarna,« nam 
je povedal škofjeloški žu. · 
pan Tine Radinja. Naredi-. 
li se tudi študijo<> možnos
ti izkoriščanja vseh streh jav
.nih zavodov, prevetjajo na
čine, kako postavljati sonč
ne elektrarne in na kašen 

način lahko posamezniki in 
društva pri tem.s~elujejo. 
» Prepnčan sem, da se bomo 
v Ieiu 2023 s tem ogromno 
ukvarjali. Pomemben se mi 
zdi tudi. tnergetski prehod, 
ki potem zmanjša stroške 
v gospodinjstvu ali javnem 
zavodu, in da omogočimo to 
tudi tistim, ki nimajo nujno 
možnosti za to,« še poudar
ja _Radinja . . 

SRE: 10:00 • 14:00 
ČET: ll.'oO • 15:00 
PET: 10:00 - 14:00 
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